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Ordet som verktyg 

Bakgrund till Skrivboken 

Under hösten 2011 och vintern 2012 genomförde vi på Regionbibliotek Stockholm en 

skrivarkurs för bibliotekarier i Stockholms län som vill arbeta med ungdomar och skrivande 

på sina bibliotek. Förfrågan hade vi fått tidigare av några ungdomsbibliotekarier som kände 

att de fuskade i branschen. De ville kunna arbeta med skrivande trots att de inte var författare 

själva. Inte bara ha skrivarläger på sommaren utan de ville ha skrivarverksamhet året runt. 

Flera bibliotekarier som arbetar med ungdomar i Stockholms län hade provat sig fram med att 

hålla i egna skrivarcirklar och skrivarklubbar. Andra uttryckte en osäkerhet om huruvida de 

kunde göra detta själva: ”jag är ju ingen författare.”  
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Vi kontaktade författaren och skrivpedagogen Malin Isaksson. Hon har bl a arbetat på 

Fryshusets gymnasiums skrivarinriktning. Tillsammans satte vi ihop en kurs på fyra 

förmiddagar, med ganska långt mellan kursträffarna två och tre så att deltagarna hade 

möjlighet att testa det de lärt sig. Tanken var att de utifrån de verktyg och idéer Malin försåg 

dem med, skulle kunna skapa sina egna skrivarövningar utifrån dem själva. 

De femton deltagarna var väldigt nöjda med kursen och flera av dem startade skrivar-

verksamhet på sina bibliotek eller utvecklade dem de redan hade. 

Efter kursen föreslog Malin att vi skulle göra en bok om skrivande på bibliotek. Det finns 

flera bra böcker med skrivövningar i, men ingen metodbok med inriktning på bibliotek. Vi 

fick pengar från Kulturrådet och satte igång med Malin som redaktör och mig som 

projektledare. 

Det har varit väldigt roligt och inspirerande att arbeta tillsammans med Malin Isaksson. Vi 

tycker, tack och lov, inte alltid lika men vi vill samma sak. Under resans gång har vi ställt oss 

frågan hur vi gör boken angelägen och mångsidig, och hela tiden med ett brukarperspektiv. Vi 

vill att den ska kunna sätta igång tankar, inspirera och verkligen användas på biblioteken. 

Det var viktigt för mig att bibliotekarier som arbetar med skrivande och ungdomar skulle 

medverka i boken, att det blir olika nedslag i verkligheten och en bild av alla de olika 

verksamheter som finns med skrivande som gemensam nämnare. 

Viktigt var också att få med de unga vuxna som själva upplever sitt skrivande som 

nödvändigt, som gått skrivarutbildningar och skriver lika självklart som de äter. 

Det är alltså bakgrunden till skrivarkursen och boken. Tanken är att inte bara vända sig till 

dem som sökt sig till bibliotekets skrivarklubb, utan man ska kunna använda skrivande i olika 

sammanhang där man träffar barn och unga: bokprat, filmklubb, bibliotekets blogg, 

Twilightkvällar osv. 

Meningen är givetvis inte att ersätta författarnas medverkan i skrivarverksamheten på 

biblioteken, på skrivarlägren kan man inte vara utan livs levande författare. Men vi har oftast 

inte möjlighet att anlita författare under hela året, och då blir det här ett sätt att få in skrivande 

i många barns liv. Alla läser inte, alla identifierar sig inte som läsare men kanske upptäcker de 

att de är en skrivare. Att skriva kan vara deras ingång till ordet, språket och även biblioteket! 
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Aspekter som tas upp i Skrivboken 

För mig har det alltid varit viktigt att arbeta inkluderande. Även de som har svårigheter att 

läsa och skriva, de som inte kan svenska språket så bra eller de med funktionsnedsättningar 

som innebär olika svårigheter med språket ska kunna ta del av bibliotekets erbjudanden. Det 

är något man måste ha med i tankarna när man arbetar med grupper av unga och skrivande. 

Det får inte bli en prestation som en del misslyckas med, utan en prestigelös lek. Det handlar 

inte om att stava rätt utan om berättelserna du har i ditt huvud!  

När man arbetar med skrivande är man inte heller lika styrd av det ensidiga utbud av litteratur 

som finns. Det finns få berättelser från förorten och få berättelser som utspelar sig utanför 

Sverige och de anglosaxiska länderna. Här är det barnens och ungdomarnas erfarenheter som 

är viktiga och kommer till uttryck. 

Jag tycker också det är så intressant att tänka på det muntliga berättandet utifrån en 

inkluderande aspekt. I det muntliga berättandet finns inga bokstäver att snubbla på, inga 

skiljetecken som hamnar fel, inga men och och man inte får börja en mening med. Bara ett 

fritt utlopp för fantasi och skapande! Det beskriver Johanna Hellsing så fint i sitt kapitel. Här 

kanske en del barn med annat modersmål till och med har ett försprång, eftersom många barn 

har sitt ursprung i kulturer med en stark tradition av muntligt berättande. 

Ett exempel på aspekter som tas upp i boken är frågan hur man ska hinna med ytterligare en 

verksamhet, vilket kan vara ett stort hinder för att sätta igång. En tanke som Malin har är att 

man kan använda skrivandet i den verksamhet man redan har. Till exempel krydda bokpraten, 

läsecirkeln eller filmklubben med små skrivarövningar. Det är ett sätt att hinna. Ett annat är 

att vända upp och ner på hela verksamheten och sätta sig ner och fundera över prioriteringar. 

Om det här kan vara ett sätt att nå fram till dem som inte läser och i ärlighetens namn inte 

heller kommer att läsa efter bokpratet, då kanske det är värt att prioritera om?  

Man kan inventera vilka samarbetspartners som finns ens kommun. Kanske finns 

ungdomsgårdar med personal eller föreningar att dela arbetsuppgiften med, det kanske kan 

vara en metod att sprida till fler som möter ungdomar? 

Boken täcker in många andra aspekter: att arbeta med bloggande tillsammans med ungdomar, 

om attityder och bemötande, hur man når unga och får med dem, om varför unga skriver, om 

digitalt och kollektivt skrivande, om att koppla skrivande till bibliotekets filmklubb, 

författarbesök och mycket annat. 
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Vägarna till orden och språket kan vara många och det här är ytterligare en att lägga till våra 

verktygsbälten. 

 

En teoretisk ansats 

När jag nu ska presentera boken i detta sammanhang tänkte jag att jag skulle försöka anlägga 

ett teoretiskt perspektiv på innehållet. Eftersom vi på Regionbibliotek Stockholm har jobbat 

en del med det vi kallar ”den danska modellen” av de danska forskarna Henrik Jochumsen, 

Casper Hvenegaard Rasmussen och Dorte Skot-Hansen, så föll min blick på den.  

Man kan använda modellen på flera sätt. Ett sätt de föreslår är att ”mappa” in bibliotekets 

erbjudanden och funktioner. Man måste då översätta modellen mer abstrakta koncept till mer 

konkret verklighet, vilket i sig kan vara ett bra verktyg när man ska tänka nytt kring sitt 

bibliotek. Då kan man också få syn på styrkor och svagheter enligt forskarna. 

En kort sammanfattning av modellen: 

Forskarna resonerar som så att samhällsförändringarna ställer nya krav på oss medborgare att 

förstå vår komplexa tillvaro och att hitta nya lösningar på dagens problem och till och med 

helt nya metoder. I detta samhälle ställs krav på biblioteken att veta vilka vi är, att öppna oss 

för relationer med andra människor och till samhället i sin helhet, att tro på vår styrka och vårt 

värde, och att vi kan relatera till och själva initiera förändring. 

 

De har hittat fyra mål för biblioteken att sträva efter. Vi valde att inte översätta orden 

eftersom de kan tolkas lite olika: 

 Experience 

 Involvement 

 Empowerment 

 Innovation 

Dessa mål kompletteras med fyra ”spaces”: 

The inspiration space 

The learning space 

The meeting space 

The performative space 
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Dessa ”spaces” ska ses som möjligheter som kan uppfyllas i såväl det fysiska biblioteket som 

i det virtuella. Det blir begränsande att översätta ”spaces” med det svenska ordet ”rum”, det är 

mer abstrakt än så. Forskarna menar att idealet skulle vara att de olika ”spacen” stödjer 

varandra och att man får in dem i allt biblioteket erbjuder: både i rummet, aktiviteterna och i 

de samarbeten man har med andra aktörer. 

 

När jag nu försöker mig på att ”mappa” in skrivarverksamhet på bibliotek i modellen kan jag 

se att den omfattar en stor del av modellen.  

Om vi börjar med målordet innovation så passar skrivande in the performative space med 

ledordet create förstås. Skrivande är förstås en skapande verksamhet i sig själv och Flera 

skribenter i boken skriver om att framträda med estradpoesi. Till exempel Jack Pagmar som 

arbetar mycket med rytmer för att få den rätta ljudbilden till sina texter. 

Men också inspiration space, och här kan det vara man själv som står för inspirationen men 

man inspireras också av andra och även av bibliotekets rum, medier och kompetens.  

 

Shahla Karimi från Skärholmens bibliotek i Stockholm skriver i sitt kapitel att hon ofta 

arbetar med barn med annat modersmål än svenska. När de skriver dikter trevar de sig fram 

och hittar på nya ord, ibland ord på en blandning av svenska och modersmålet. Shahla 
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beskriver det som en tillåtande aktivitet där modersmålet får en positiv och förstärkt status. 

Det passar bra in på målordet empowerment. 

Shahla skriver också om hur viktigt det är att ungdomarna blir involverade i skrivandet, att det 

de jobbar med angår dem, att det handlar om deras vardag. Här kommer vi alltså in på 

målordet involvement med ledorden participate: om vi ska nå ungdomar med verksamhet 

kanske en möjlighet är just att göra verksamhet tillsammans med dem. Inte bara deltagande 

utan delaktiga ungdomar som kan vara med och forma verksamheten så den känns angelägen 

för dem. Det skriver Malin Isaksson också om i boken, att inte ha allt klart för sig. Att 

”formen fortfarande är öppen för deltagarna att kliva in i och önska en slags figursydd 

kostym.” 

Bibliotekarien Johanna Härenstam på Kista bibliotek i Stockholm får med ungdomarna i 

improvisationsövningar. Här är det deras associationsbanor som styr berättelsen, de 

involveras, blir en del av handlingen och aktiviteten. Bibliotekarien som leder övningarna vet 

inte vart berättelsen ska ta vägen, den skapas i stunden av de deltagande och delaktiga 

ungdomarna. 

Bibliotekarien Sofie Samuelsson på Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg skriver också om 

att involvera ungdomar. I bloggen på Hallonbergens bibliotek är det ungdomarnas egna texter 

som publiceras. Det är inte helt enkelt förstår man på det hon beskriver. Men när det funkar är 

det värt allt slit, och själva resan är resultatet. 

Mer än vi kanske i förstone tänker handlar skrivande också om meeting space. Förr skulle jag 

säga att både läsande och skrivande är ensamma sysselsättningar. Något vi gör själva och de 

flesta inte delar med någon annan. Men numera pratar vi mycket om social läsning. 

Bokcirklar finns överallt: på arbetsplatser, i kompisgäng men också på nätet. Det finns också 

andra virtuella sätt att dela med sig av sin läsning och ta del av andras, sociala communities, 

Instagram, Facebook, Library thing osv. Ungdomar lever stor del av sina liv på nätet på olika 

sätt och delningskulturen växer sig allt större. 

Litteraturpedagogen Annika Heurgren skriver om tillsammans-skrivande som en slags meta-

aktivitet. Det sociala skrivandet gör att vi lär oss något om skrivandet. Som exempel tar hon 

hur man kan göra en wiki. Hon kallar det wikiskrivia där en skrivargrupp kan samla tankar 

och erfarenheter om skrivande. Det måste inte vara på webben ens, det kan vara på en 

whiteboard eller stort papper.  

Författaren Cassandra Clare som skrivit fantasyserien The mortal instruments började som 

fanfiction-författare. Hon säger att en orsak att ge upp att skriva är att ingen läser det man 
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skrivit, men skriver man fanfiction finns alltid läsare! Webbsidorna med fanfiction är vår tids 

skrivarskolor menar hon. Om man letar runt på fanfictionsajter tar de aldrig slut! Det finns hur 

många berättelser som helst, de flesta varianter av de allra mest populära som Harry Potter 

och Twilight men många många andra också. Ofta är här en uppmuntrande och generös 

stämning och rika möjligheter att få feedback. Cassandra Clare började själv skriva på dessa 

sidor men valde sedan att prova sina vingar med ett helt eget urban fantasy-universum. Och 

hon är inte ensam. Fanfiction lär ha funnits så länge det funnits litteratur. Men med internet 

får fenomenet en helt ny dimension, man får feedback på det man skriver och inspireras av 

andra. 

Frank Berglund, som lämnade gymnasiet i våras - skrivinriktningen på Fryshuset - skriver i 

sitt kapitel i boken att det är som att ingenting av det han skriver existerar förrän någon annan 

har läst det. Då är de bara tankar i huvudet eller i anteckningsböcker. Men så fort någon annan 

tagit del av det tillhör det inte längre honom själv. Då kan andra beröras och reagera på 

texten. Men han har också behov av texter som bara är hans egna, i hans egna rum. Det gäller 

även böcker skrivna av andra som han har i sin bokhylla, vissa böcker han inte 

rekommenderar till någon annan. Böcker han håller för sig själv. Han beskriver det som en 

egen trygg hamn. Man kan tänka sig att det handlar om målordet empowerment, hela texten 

genomsyras av hur viktigt skrivandet är för honom som person. Även här kommer 

performative space in: han skriver att han läser sina texter på scen ibland, och hur de först då 

blir till. Eftersom han gått en gymnasieutbildning med skrivande har han fått lära sig att 

släppa prestationsångesten och öva sig i att låta andra ta del av det han skrivit. Det har stärkt 

hans identitet och hans säkerhet skriver han.  

 

Slutligen 

Det går säkert att hitta andra aspekter av skrivarverksamhet i modellen också. För mig har 

arbetet med boken och alla skribenterna inneburit en ny syn på vad skrivande kan vara. Från 

att vara skrivarläger på sommaren för några få lyckligt lottade till något vi kan erbjuda i 

många olika sammanhang, på många olika sätt som kan passa många. Något som kan vara ett 

sätt att göra biblioteket relevant och angeläget, och vara en väg till orden. 
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